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مجتمع وإقتصاد
تقرير
كتب دايفيد روالندز في مجلة  Green Leftُ Weeklyأن «مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية» ،وغيرها
من "منظمات الواجهة الممولة من الشركات" ،وجدت لتخدم تشريع «الفساد المزمن ،والتنمية غير المستدامة بيئيًا،
وتصاعد تفاوت المداخيل ،التي ال يمكن فصلها عن عملية التوسع العالمي لرأس المال" .لبنان ينوي االنضمام الى
هذه المبادرةّ ...
بحجة تطبيق "معيار دولي" للشفافية حول إدارة عائدات الموارد الطبيعية

«مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية» :صنيعة
فراس أبو مصلح
«م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــات
االسـتـخــراجـيــة» ( ،)EITIتـقـ ّـدم نفسها
عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا «ج ـم ـع ـي ــة غـ ـي ــر رب ـح ـي ــة»
مسجلة فــي الـنــروج .وتـعـ ّـرف أهدافها
بــال ـع ـمــل ع ـل ــى إق ــام ــة «م ـع ـي ــار دول ــي
للشفافية حــول إدارة عــائــدات امل ــوارد
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة» ،إذ تـ ـح ــث «املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة»
ُ
الحكومات كي تفصح عن املبالغ التي
تتلقاها مــن الـشــركــات االستخراجية
الـعــامـلــة فــي بـلــدهــا ،وتـحــث الـشــركــات
أيـ ـض ــا ك ــي ت ـف ـصــح ع ــن امل ـب ــال ــغ ال ـتــي
تدفعها للحكومات» .تتألف الجمعية،
صاحبة املـبــادرة ،من كبريات شركات
اس ـت ـخ ــراج ال ـب ـت ــرول واملـ ـع ــادن (مـنـهــا
إيكسون ـ موبيل ورويــال داتــش شيل
وأنغلو ـ أميركان وتوتال وإيني) ،ومن
ح ـكــومــات الـ ــدول الـصـنــاعـيــة الـكـبــرى،
ال ـتــي تـخـضــع ملـصــالــح تـلــك الـشــركــات
(م ـن ـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة وأمل ــان ـي ــا وفــرن ـســا
وإيطاليا وإسبانيا واليابان) ،وتتألف
أيضًا من «منظمات املجتمع املدني»،
امل ـ ـمـ ـ ّـولـ ــة ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــا مـ ــن الـ ـش ــرك ــات
وحكومات تلك الدول!
منذ أيار املاضي ،تجرى محادثات بني
الجمعية و«هيئة إدارة قطاع البترول»
في لبنان ،من أجل انضمام لبنان الى
ه ــذه املـ ـب ــادرة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،زار
املــديــر فــي السكرتاريا الــدولـيــة ،بابلو
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ،ب ـ ـيـ ــروت ،واف ـت ـت ــح حـمـلــة
تعريف باملبادرة وأهدافها.
ي ـش ــرح ف ــال ـف ـي ــردي أن ال ـت ــوق ـي ــع عـلــى
امل ـ ـب ـ ــادرة يـ ـل ــزم الـ ـحـ ـك ــوم ــات بــالـعـمــل
م ـ ــع املـ ـجـ ـتـ ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
(االستخراجية) ،إلعداد تقارير اإلبالغ
ُ
ال ـتــي تــرفــع إل ــى الـسـكــرتــاريــا الــدولـيــة
للجمعية ل ـت ـصــادق عـلـيـهــا األخ ـي ــرة،
ب ـعــد تــدق ـيــق أرق ــام ـه ــا م ــن ق ـبــل طــرف
ث ــال ــث ،أي شــركــة تــدقـيــق دول ـي ــةُ .يـعــد
ال ـت ـق ــاري ــر م ـج ـلــس ت ـن ـش ـئــه ال ـح ـكــومــة
ويسمى «مجموعة أصحاب املصلحة
امل ـت ـع ــددي ــن» ،ح ـيــث ي ـت ـســاوى تمثيل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات و»امل ـج ـت ـم ــع
املدني».
ي ـقــول فــال ـف ـيــردي إن مـنـظـمـتــه تـجــري
م ـب ــاح ـث ــات مـ ــع «ه ـي ـئ ــة إدارة ق ـطــاع
الـبـتــرول» فــي لبنان ،وإن ــه «ال مشاكل
جــديــة حتى اآلن فــي اإلط ــار القانوني
(لــأن ـش ـطــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة)» .ي ـع ــرب عن
سروره للعمل مع دولة «بدأت بالفعل
بـتـبـنــي ال ـك ـث ـيــر م ــن م ــوج ـب ــات مـعـيــار
 ،»EITIحتى قبل التواصل مع املنظمة.
ي ـع ـلــق ف ــال ـف ـي ــردي «إنـ ـن ــا ن ـج ــري هــذه
النقاشات فــي مرحلة مبكرة ج ـدًا من

تطور قطاع الـبـتــرول اللبناني ،وهــذا
أمر مثير حقًا ،ألننا نرى هنا الفرصة
واإلرادة إلنـ ـ ـش ـ ــاء إطـ ـ ـ ــار ل ـل ـش ـفــاف ـيــة
واملحاسبة من الطراز األول»!
يتحدث فالفيردي عن معايير موحدة
يـضـعـهــا امل ـج ـلــس ال ــدول ــي ل ـل ـم ـبــادرة،
ولـكــن «مـجـمــوعــة أص ـحــاب املصلحة»
هي التي تقرر ما تتبناه من املعايير
فــي تـقــاريــرهــا وم ــا تهمله ،ش ــرط ذكــر
س ـب ــب إهـ ـم ــال أي م ــن امل ـع ــاي ـي ــر؛ كـمــا
أن للمجموعة حــريــة إضــافــة معايير
خاصة بها.
يقول روالن رياشي الباحث واملحاضر
ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـيــروت
إن «مـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـش ـفــاف ـيــة لـل ـص ـنــاعــات
االستخراجية» هي صنيعة الشركات
الـبـتــرولـيــة نفسها الـتــي نهبت ال ــدول
الـنــامـيــة وخ ـ ّـرب ــت بيئتها الطبيعية،
وإن ـ ـه ـ ــا ت ـ ـن ـ ــدرج ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق خ ـط ــاب
«الحوكمة» النيوليبرالية التي تسعى
إلى تبييض صــورة الشركات العابرة
ل ـل ـح ــدود ال ــوط ـن ـي ــة ،ف ـي ـمــا ه ــي تـفـكــك
البنى املؤسساتية واألط ــر القانونية
ال ـن ــاظ ـم ــة ل ـع ـمــل الـ ـش ــرك ــات ،و»ت ـض ــع
الــدولــة والشركات الخاصة واملجتمع
امل ــدن ــي ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ن ـف ـس ــه» .كـمــا
يشير ريــاشــي إل ــى اسـتـحــالــة املــراقـبــة
وامل ـحــاس ـبــة الـفـعـلـيــة بــاالع ـت ـمــاد على
األرقـ ــام املـجـ ّـمـعــة لـتـقــاريــر «اإلف ـصــاح»
التي تنص عليها «امل ـب ــادرة» ،بمعزل
ع ــن «ال ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـت ــي أوصـ ـل ــت إل ــى
هــذه األرق ــام» ،كأرقام األكــاف الفعلية
ل ـل ـشــركــات وال ـض ــرائ ــب ع ـلــى األرب ـ ــاح،
وال ـت ــي «ال تــذكــرهــا ال ـت ـق ــاري ــر» .يـقــول
ري ــاش ــي «ال قـيـمــة ل ـل ـم ـبــادرة م ــن دون
قانون حرية الوصول إلى املعلومات»،
الف ـتــا إل ــى أن غ ـيــاب ال ـقــانــون املــذكــور
«مـشـكـلــة هـيـكـلـيــة» تـجـعــل ،بــاإلضــافــة
إلى إفــراغ جهاز الدولة وإضعافه ،من
أي كالم حول املراقبة واملحاسبة كالمًا
ال يستند إلى أي أساس واقعي.
كالم رياشي يجد ترجمته في الواقع.
إذ ثمة الكثير مــن األسئلة الجوهرية
حول قطاع البترول في لبنان تبقى بال
إجابات شافية حتى اآلن .على سبيل
امل ـ ـثـ ــال ،ال ت ـم ـلــك مـ ـص ــادر رف ـي ـع ــة فــي
هيئة إدارة قطاع البترول أجوبة عما
إذا كانت العقود مع شركات البترول
ُ
ستنشر أو ال (نـشــرت الهيئة نموذج
العقود فقط) .اكتفت املـصــادر بالقول
إن «املسألة ما زالت قيد البحث» ،وإنه
«ال مــانــع قــانــونـيــا مــن نـشــر الـعـقــود».
يـ ـق ــول ف ــال ـف ـي ــردي إن «نـ ـش ــر ال ـع ـقــود
مسألة جديدة نسبيًا» ،مشيرًا إلى أنه
في عام  ،2013كانت الواليات املتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة وكـ ـن ــدا وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة

رياشي :ال قيمة
للمبادرة من دون
قانون حرية الوصول
إلى المعلومات
(مروان طحطح)

تجرى محادثات بين
الجمعية و«هيئة إدارة قطاع
البترول» من أجل انضمام لبنان
إلى هذه المبادرة
وال ـ ـ ـنـ ـ ــروج وأوس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا وال ـك ــون ـغ ــو
والبيرو واإلك ــوادور تنشر العقود مع
شركات البترول ،وأضــاف إن منظمته
«توصي بنشر العقود».
ل ـي ــس ه ـ ــذا ف ـح ـس ــب ،بـ ــل إن م ـص ــادر
ال ـه ـي ـئــة ت ـق ــول إن ـه ــا ال ت ـم ـلــك أج ــوب ــة
ع ـمــا إذا ك ــان ــت ت ـق ــاري ــر «ال ـش ـفــاف ـيــة»
س ـت ـت ـض ـمــن أرق ـ ـ ـ ــام ال ـت ـك ــال ـي ــف ال ـت ــي

ستتكبدها الـشــركــات فــي عملياتها،
إذ يتخوف كثيرون من قيام الشركات
ب ـنـ ـف ــخ أكـ ــاف ـ ـهـ ــا ل ـت ـع ـظ ـي ــم ح ـص ـت ـهــا
م ــن الـ ـبـ ـت ــرول (أي ت ـض ـخ ـيــم «ب ـت ــرول
الكلفة») ،على حساب حصة الدولة من
مجمل العائدات .لكن مصادر الهيئة
تـحــرص هنا على التنويه بــأن املــادة
 52مــن قــانــون امل ـ ــوارد الـبـتــرولـيــة في
املياه البحرية (رقم  )2010/132تنص
على إنشاء «سجل الحقوق البترولية
والحماية القانونية» ،الذي سيتضمن
أسماء حملة األسهم وحصصهم من
الشركات الفائزة بالعقود فقط ،وليس
املتأهلة ل ــدورات املــزايــدة ،مضيفة إن
ال ـس ـج ــل س ـي ـك ــون م ـف ـتــوحــا ل ـل ـع ـمــوم،

حـيــث سـ ُـتـمـنــح امل ـع ـلــومــات ب ـن ـ ً
ـاء على
طلب يقدمه أي من املواطنني.
لــم تفسر الهيئة أسـبــاب منح شركات
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول «اإلعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءات والـ ـتـ ـن ــزي ــات
غير امل ـحــدودة» ،كإعفاء الـشــركــات من
الضريبة على كلفة الفائدة ،ومن بعض
أح ـك ــام ق ــان ــون الـضــريـبــة عـلــى القيمة
املضافة ،ومن الرسوم الجمركية على
االستيراد وإعادة التصدير ،ومن رسم
ال ـط ــاب ــع امل ــال ــي ،وم ــن ال ـض ــرائ ــب على
العقارات ،كما جاء على لسان عدد من
الخبراء في الندوة التي عقدها املركز
االسـ ـتـ ـش ــاري لـ ـل ــدراس ــات وال ـت ــوث ـي ــق
ف ــي أيـ ــار م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،بـعـنــوان
«الجوانب املالية والضريبية لألنشطة

متابعة

تمويل التغطية الصحية «الناقصة» من جيوب اللبنانيـ ـ
حسين مهدي
لم ُيسمح أمس للصحافيني بحضور
ّ
ورش ــة عـمــل نــظـمـتـهــا لـجـنــة الصحة
النيابية عن «البطاقة الصحية  -نظام
التغطية الصحية الشاملة» .رد أمني
ســر اللجنة ذلــك الــى أن املدعوين هم
فقط من أصحاب االختصاص ،علما
أن ال ــدع ــوة عـ ّـمـمـتـهــا ل ـج ـنــة الـصـحــة
ن ـف ـس ـه ــا ،وامل ـ ــوض ـ ــوع يـ ـتـ ـج ــاوز اه ــل
االختصاص الى نحو نصف الشعب
اللبناني املحروم أي تغطية صحية.
ليست املــرة األول ــى التي تطرح فيها

مـســألــة الـتـغـطـيــة الـصـحـيــة الـشــامـلــة
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــن .سـ ـب ــق ل ـ ــوزي ـ ــر ال ـع ـم ــل
السابق شربل نحاس أن قدم مشروع
ق ــان ــون عـلــى ط ــاول ــة مـجـلــس الـ ــوزراء
ل ـت ـط ـب ـي ــق ن ـ ـظـ ــام مـ ــوحـ ــد ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ي ـش ـم ــل ك ـ ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن
املـ ـقـ ـيـ ـم ــن ،وي ـ ـم ـ ـ َّـول م ـ ــن اسـ ـتـ ـح ــداث
ضرائب على الريوع العقارية واملالية
ال مــن االشـتــراكــات .عــارضــت مشروع
نـ ـح ــاس كـ ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
ـت يـجــري
ال ـح ـكــومــة ،وم ـنــذ ذاك ال ــوق ـ َ
ط ــرح م ـشــاريــع م ـج ـت ــزأة ،ي ـلــقــى جــزء
مهم من عبء التمويل لها على عاتق

املشتركني واملرضى غير املضمونني.
مشروع “البطاقة الصحية” هو احد
هذه املشاريع الهجينة .هذه البطاقة،
يفيد منها أي مــواطــن ليس لديه اي
تأمني صحي الزامي ،بحسب ما ورد
في املـشــروع .رئيس اللجنة النيابية
عاطف مجدالني قال امس انه يجري
اعـ ــادة تـحــديــث ال ــدراس ــة االك ـتــواريــة،
الـ ـ ـت ـ ــي وضـ ـ ـع ـ ــت عـ ـ ـ ــام  2009ب ـ ـقـ ــرار
وزاري ،بهدف اعــادة احتساب الكلفة
االجمالية على املواطن اللبناني الى
جــانــب ال ــدول ــة ف ــي م ـش ــروع الـبـطــاقــة
الصحية ،عمال بمبدأ «الـتـكــافــل بني

املواطن والدولة” ،على أن تؤلف هيئة
ادارة نظام البطاقة الصحية ،ضمن
اط ــار وزارة الـصـحــة ،وتـحــت اش ــراف
وزيرها.
مشروع القانون املقدم ،يقضي بالغاء
السقف املالي املعطى للمستشفيات،
اي الذريعة التي يعطيها املستشفى
لرفض ادخال اي مواطن على حساب
وزارة الصحة ،وفق ما شرح مجدالني،
وقال ان «البطاقة التي ينالها املواطن
تــوفــر لــه االسـتـشـفــاء ،ف ــاذا تــوجــه الى
أي مـسـتـشـفــى حـكــومــي ف ــي منطقته
يــدخــل مــن دون ان يــدفــع قــرشــا ،واذا

اراد ان يــدخــل ال ــى مستشفى خــاص
ضمن منطقته يدفع  10في املئة .واذا
اراد التوجه الى املستشفى الحكومي
خــارج منطقته يدفع  5فــي املئة و15
فــي املـئــة للمستشفى ال ـخــاص .هكذا
ت ـك ــون ه ــذه ال ـب ـطــاقــة ت ـســاهــم بـشــيء
اس ـم ــه الم ــرك ــزي ــة ال ـخ ــدم ــة الـصـحـيــة
وتـنـعــش املستشفيات امل ــوج ــودة في
املناطق أكــانــت حكومية او خاصة».
وأض ــاف مجدالني بــأن «الكلفة على
املواطن لن تكون اكثر من مئة دوالر
او  120دوالرا ف ــي ال ـس ـنــة» ،بحسب
نتائج الدراسة االكتوارية.

